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Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP
Uczestnicy RT EMIR
Uczestnicy ARM
Uczestnicy RT SFTR
Podmioty zainteresowane

dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w zakresie zabezpieczeń dostępu
do usług świadczonych w sieci Internet

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca br. informującego o działaniach związanych z wprowadzeniem
dwuskładnikowego uwierzytelniania w obszarze dostępu do Portalu usług GK KDPW
https://online.kdpw.pl pragniemy poinformować, że z uwagi na prośby kierowane do KDPW od części
Uczestników planujemy wprowadzić zmiany w harmonogramie wdrożenia rozwiązania MFA.
Modyfikacja pozwoli na rozłączne wprowadzenie wykorzystania MFA w środowisku edukacyjnym
(https://edu-online.kdpw.pl) oraz produkcyjnym (https://online.kdpw.pl), co dodatkowo umożliwi
postulowane wydłużenie okresu przewidzianego do testowania, a także pozwoli na prowadzenie
testów z wykorzystaniem środowiska EDU.

Zmodyfikowany harmonogram wdrożenia przewiduje:
➢ w dniu 12 września 2022 r.
uruchomienie
mechanizmów
dwuskładnikowego
uwierzytelniania w środowisku edukacyjnym;
➢ w dniu 5 listopada 2022 r.
- wprowadzanie wymogu podania drugiego składnika
uwierzytelniania do wszystkich aplikacji w Portalu usług w ramach środowiska produkcyjnego.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00 -498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000815 82, NIP 526 -10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00 -498) przy ul. Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701- 02-37-032, wysokość kapitału zakładowego i kapitału
wpłaconego - 190.000.000 zł.

Wszystkich Państwa, korzystających z aplikacji udostępnianych w Portalu usług GK KDPW
https://online.kdpw.pl zachęcamy do przygotowania się do wspomnianej zmiany przed jej
wprowadzeniem do środowiska produkcyjnego. By zweryfikować i potwierdzić gotowość wystarczy, że
zalogujecie się Państwo z użyciem aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator lub zaufanej
przeglądarki internetowej do środowiska testowego https://tst-online.kdpw.pl. Tej samej aplikacji
użyjecie Państwo również do logowania w środowisku edukacyjnym (po 12 września) i produkcyjnym
(po 5 listopada br.).
Jednocześnie przypominamy, że w maju 2022 roku wymóg dwuskładnikowego uwierzytelniania został
wprowadzony w środowisku testowym, wraz aplikacją mobilną KDPW Group Authenticator
oraz możliwością zarządzania urządzeniami uwierzytelniającymi. Szczegółowe materiały, w tym
instrukcje związane z obsługą aplikacji KDPW Group Authenticator, zostały udostępnione na stronie
internetowej KDPW pod adresem: http://www.kdpw.pl/pl/MFA/Strony/default.aspx. W szczególności
znajdziecie tam Państwo również instrukcję użytkownika konta dostępowego, uwzględniającą
elementy związane z wykorzystaniem aplikacji mobilnej oraz zarządzaniem zaufanymi przeglądarkami.

Z poważaniem,
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